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Hartog Lucerne-mix Digest
- Topkvalitets fiberblanding

Hartog Lucerne Mix Digest er en høj-kvalitets fiberblanding bestående af snittet 
lucerne, græs og grøntsager og er sammensat for at understøtte en sund og vel-
fungerende fordøjelse hos hesten samt være et lækkert supplement til det daglige 
foder.

Det brede indhold af forskellige fibre støtter en sund mavesæk og velfungerende 
tarmmiljø, samtidig med Lucerne-mix Digest indeholder POWERSTART ®.  POWER-
START ® er helt unik på grund af dets indhold af naturlige mikro elementer i kombi-
nation med præbiotika, aktive gærkulturer samt gode bufferegenskaber.

Bufferegenskaberne har en positiv virkning på syrebalancen og deraf på slimhin-
dernes sundhed. Præbiotika og aktive gærkulturer understøtter en sund tarmflora 
og derved velfungerende fordøjelse.

For at give en god smag er der tilsat lakrids og andre smagsgivere. Frugt og grøntsager er 
også tilsat for at give en god smag og er samtidig med til at øge indtaget af sunde og naturlige næringsstof-
fer. Ingen korn, melasse eller andre sødestoffer er tilsat dette produkt. 

Sammensætning:  
Snittet Lucerne
Byghalm
Soltørret græs 
Glycerin 
Gulerodsflager
Tørret æble 

Rødbedeflager
Cikorie 
Solsikkefrø
Hørfrøolie
Gærkultur
Kalciumbutyrat 
Magnesiumoxid

Tilsætningsstoffer, Sensoriske: 
Aromatiske produkter (tanniner 
og smagsstoffer). 

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi       9,5 MJ/kg
                                 0,71 FE/kg
Tørstof  90 %
Råprotein  10,2 %

Fordøjelig råprotein  6,6 %
Råfedt  3,3 %
Træstof  29,1 %
Råaske                                          9,5 %
Sukker  1,5 %

Stivelse                                              2% 
Kalcium  1,19 %
Fosfor  0,27 %
Magnesium  0,15 %
Natrium  0,06 %
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FODRINGSVEJLEDNING

Forslag til daglig indtagelse:

Hestens normal vægt 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Vedligehold/
meget let arbejde 0,2-0,4 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-1,25 kg

Let/moderat arbejde 0,25-0,5 kg 0,25-0,5 kg 0,5-0,75 kg 0,5-1,25 kg 0,75-1,5 kg
Moderat/hårdt arbejde 0,25-0,5 kg 0,25-0,75 kg 0,5-1 kg 0,75-2 kg 1-2 kg

Hartog Lucerne-mix Digest skal gives sammen med et tilskudsfoder eller en vitamin- og mineralblanding. 

Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for  
præstation og generel sundhed opnås. Foderrationen bør indeholde godt kvalitetshø eller wrap i en  
mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. 
Bliver hesten for tyk med den anbefalede mængde grovfoder (hø/wrap), kan mængden af grovfoder reduce-
res til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den 
dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken. 
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